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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
 ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١٣ جنوری ١۵

  

 "وزــت ھنـگ اسـوده رنـن آلــمــن چــۀ ايـــالل"
  

  فتنه ھای غرب
 وزــت ھنـگ اسـوده رنـن آلــمــن چــۀ ايـــالل

  گ است ھنوزـداز که جنـنــت ميـ دسپر ازــس

  وشش بودـه به آغـنـد فتـه ای را که دو صـنـفت

  ھد فرنگ است ھنوزـه در مـت کـتری ھسـدخ

  !برخيز! احل ــب ســنی لــوده نشيــه آسـای ک

  ار به گرداب و نھنگ است ھنوزـو را کـه تـک

  دی نيستـردمنـذشتن ز خــشه گــــر تيـــاز س

  در دل سنگ است ھنوزـعل که انـــا لـــای بس

  رانـام دگـقــم ز مـــايــــرده گشـــا پــــاش تــب

  گ است ھنوزـرح نواھا که به چنـم شـه دھـچ

  ون به جنونم نگريستـش پرداز ِ جھان ، چـنق

  ه به سودای تو تنگ است ھنوزـرانـوي: ت ـگف

  عالمه محمد اقبال الھوری: از 
 

 !.ل آزاد  نقالبیا مبارز و گرانقدر استاد 

 و خواندن از بپردازم، تان علمی نبشتۀ جوابه ب نتوانستم مشکالت بعضی نسبت ،مديد مدت دراين که بداريد معذورم

 .آموزم می نھايت  و برده لذت تان ھای نوشته مطالعۀ

 آنھا پيشاپيش در و ما قالبیان مردم پذيرد،ی نم را قدرتی ھيچ بندگی آزاده انسان که شما علمی و پسنديده حرفھای ئيدأت به

 خاطره ب و گسستند  را  نوکری و بردگی ھای زنجير و استندخ پاه ب روسھا استعمار ضد هب عمل در افغانستان انقالبيون

  .است بوده کمتر قربانی نوع اين شاھد جھان تاريخ که دادند بيشماری قربانی آزادگی  و آزادی پيدای نا گوھر و جوھر

 سر و کشند می نفس آن با و کنند می حس شان وجود یزوايا و  اعماق در را انقالبی و انسانی ھای آيده که آنانی آری 

 و ساز حماسه زانجانبا آن به بايد ترديد و  شک بدون دھند می جان انسانيت نجات برای و انسان رھائی خاطره ب  انجام

 ھا ورقاصه مرتدان از ما البته .ھندد قرار خويش یرھنما چراغ را شان انقالبی رسم و راه ه،نگريست قدر ديدۀه ب انقالبی

 توقعی ھرگز راست و چپ فروشان ميھن و خاينان ديگر و مذھبی دسته ب ساطور ارتجاع يا و سياسی ھای فاحشه و
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 ریشرمسا مايۀ و شکست سبب و ساختند ورربا را آزادی درخت شان خون نثار با که آنانی ھای نامه کار از که نداريم

. ، آموخته در مسيری که آنھا با خون خويش ترسيم نمودند، گام گذارندگرديدند فاشيستی سوسيال وحشی قدرت ابر يک

 خواجه( ھا سرور غالم ، ھا بھمن ، ھا سخندان سيدال ، ھا محمودی ، ھا غبار ھا، مسجدی مير اسمایعکس آنھا، 

 و،،،،،،،، ھا موسی ، ھا ،عزيز ھا لھيب ، ھا سرمد ، ھا اریي ، ھا آزاد انيس ھا، فيض ھا، کلکانی مجيد - ھا )عمر

 شان انقالبی رھبران و رزمندگان آموزگاران، از ھا توده که زمانی است، کرده باز جا ميليونی ھای توده ھای قلب در 

 ، انفحاش ندھمان سياسی ھای روسپی و مرتدان نه ، باشد می انقالبی و مبارز يک برای افتخار بھترين اين کنند ياد

 !اند شده تبديل امپرياليسم و ارتجاع ھای صافکن جادهه ب نخواھی خواھی که آنانی و، فند گير ھا  ھا انجويست

 !عزيز استاد

 بدون جامعۀ ايجاد و رھائی برای انقالبیۀمبارز تا و است مبارزه و جدل باشد، استعمار و ،استثمار خيانت و ظلم تا 

 و شتابيم می رنگ رنگا دشمنان مصافه ب گوناگون ابزار با و ھستيم مشترک سنگر يک رد ھم با ھمه ما است، طبقه

 .شتافت خواھيم

 ما . برگردانند مان راه از را ما که اين مگر دارد، برنمی دست ما با ستيز و مقابله از دشمن باشيم که کجائی ھر در  

 .کنند دار لکه را ما انقالبی  شرافت و  ھويت تا بود خواھند تعقيبمان در دشمنان نخواھيم، چه و بخواھيم چه

 جانبه ب نفرت و کين تير دلگير، نھايت و آلوده غبار و آلود مه ھای  سرزمين از مجازی دنيای طريق از اواخر اين در

 ، عصمت به تجاوز زبانی، بد ، دشنام ، فحاشی  با لومپنانه نھايت عمل طرز و کرکتر با و است شده گرفته نشانه ما

 در را شان نجس دھان و کرده حمله زمان و زمين و ما بر توھين و بدزبانی درازی، زبان ناسزا، تعدی، ، تھمت

 از شان خود گوئی تو باشد؛ گيرمی نفس و زننده خيلی تعفنش بوی که اند کرده باز ما نامی بد و شخصيت ترور کوبيدن،

 انقالبی پيکار و کار با و داده انجام انقالبی شرافت با و عالی وجه هب را شان ميھنی و ملی وظايف و اند افتاده فيل دماغ

 برای خدمت و انترناسيوناليستی خدمات مشغول حاال و اند ساخته سرنگون را  ستمگرطبقات  اشغالگران و شان 

  !!!سفيدی چشم و حماقت زھی باشند؛ می بشريت

 افغانستان از دفاع در را نقشی  گونه ھيچ ميھنی کبير جنگ در محمود سلطان ھای لت اين" محمد گل نجنبد جنبد زمين"

 کلمات نشخوار و زرد و سرخ القابھای با انترنت مجازی دنيای طريق از اند چشمدريده چون اما و اند نکرده ايفاء

 مغز ات شان خود که حالی در فتند؛ني عقبه ب انترنتی سياست قافلۀ از تا سازند مطرح را خويش خواھند می انقالبی

انجام  قبالً  را خدمتی نوع ھيچ و بوده طلب تجزيه و جاسوس گر، معامله ارتجاعی، پرست، مليت سکتاريست، استخوان

  . نداده اند

 ھای شعار پردۀ زير در را خويش ھم امروز و الفزنی و دروغگوئی و تاريخ چشمانه ب خاکپاشی جزه ب آنھا به عالوه

 در که متيقنم  و صدر خدمتی به وطن و ھموطن نشده اندردن، مک پنھانخود را انقالبی رھبران ھای نام و  انقالبی

 نگريسته نفرت و عقده ۀديد به افغانستان و افغان مقابل در زيرا  دادنخواھند  انجامرا خدمتی گونه ھيچ کشور اين فردای

 !باشند می کشور اين بادی بر و تجزيه خواھان و

 نخواھد متوقف را خودشۀتوطئ و نيست بردار دست ما سر از  ارتجاعی باطن در قالبیان ظاھره ب ئی عقده دشمن 

 بايدپيدا خواھد شد  یديگر دشمنان نيز فردا ،دشمنانی وجود دارد امروز  ھمان طور که،وجود دارد ھميشه دشمن کرد؛

 رسوايش و افشاء گرد، مادهآ شود می ظاھر انقالبی القاب و مستعار اسمای با که نامرد دشمن مقابل در را خويش

 گويش ياوه و کثيف دھن بر آھنين مشت با ھم باز اما و نيست برخوردار بسزائی اھميت از دشمن اين چه گ .ساخت

 با را مردم متمادی ساليان تا کنند می فکر دغلباز رنگبازان قماش اين. برسد ناميمونش ھدف به نگذاشت و کوبيد بايد 

 الؤس که رسيد خواھند گاھیآ اين به مردم روزی که  دانند نمی اما و داده فريب انترنتی ایھ سايت در  سرخ ھای شعار
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 راهه ب و منسجم کشور داخل در را انقالبی کوچک حرکت يک »سرخ«لفاظان اين سال سی ۀگذشت در چرا؛  کنند

 وقت چه تا آخر دھند؛ می شانن گله درجن يک خود از  مستعار نامھای با و کرده لفاظی و حرف تنھا و اند نداختهني

 انترنت به که مردمی البته برد، خواھند پی شان انقالبی ضد و پليد ماھيت به باالخره مردم !دغلبازی؟ و دادن فريب

 !خبرند بی شان موجوديت از حتا که گرسنه و برھنه پا ميليونی ھای توده نه دارند دسترسی

 شدن؟ پنھان انقالبی اشعار و پرولتاريا رھبران نامھای زير در کی به تا

 سرش کبک که دانيم می ھم و بينيم می را دمش ما اما و نشود شناسائی که است کرده برف زير را سرش کبک که اين

 !شناسيم می نيز را کبکھا انواع و است کرده برف زير را

 ھای صافکن جاده و آی اس  آی و »واواک« جاسوسان اين نشين خارج فحاشان عليه افشاءگری و  مبارزه استمرار با

 تسليم طلبان ھيليکوپتر سوارديروزی که امروز بعد ،کشور و مردم امپرياليستی و ارتجاعی  عمدۀ دشمنان و امپرياليسم،

 تازه به خاطر ايجاد افتراق بين عناصر انقالبی ن و در پشت چپن کرزی و باندش خوشرقصی نموداز سالھا انقياد طلبی

ه ب که سازند آماده نبردی برای را خود دباي خارج و داخل مبارزان مبارزه اعالم وجود نموده اند؛ و به کجراھه کشانيدن

  . نمايند درنگ  نبايد ای لحظه مصاف اين در و نجامدبي شان امپرياليستی باداران و ارتجاعی طبقات محتوم نابودی

 اين و کرد قبول  مشکالت از رفت برون و عالج راه ھاتن گوناگون، مشکالت مقابل در را ايستادگی و مبارزه تداوم بايد 

 .ميرساند مقصود منزل سر به را ما که است راھی تنھا

 و رھانيد ئی شعله غير روسپيان و  دالالن چنگال از را )جاويد شعلۀ (يعنی چپ انقالبی افتخار پر و بار گھر ميراث بايد

 .نندبکشا لجن به را بالندگی مظھر اين مطھر اسم نگذاشت

 داکتر پروفيسر ياد زنده  اسمای که  نگذاشت و ساخت زحمکشان و دھقان کارگر، طبقۀ حزب را )جاويد شعلۀ(بايد

 اشخاص و افراد اسمای و شود سپرده فراموشی هب» محمودی الرحيم عبد«داکتر ياد زنده  و» محمودی عبدالرحمن«

 .گردد تعميل ديگر

 ھمچو داد، قرار  انقالبی ھای نيرو تمامی وحدت برای ھدف و مبارزه معيار را اين بايد ای، زنده تو تا ام زنده من بلی

 رھائی و مردم رھائی ھمان که را مان انقالبی رھبران و ياران رسم و راه و پيچيد و شد وصل ھمه ب پوالدين زنجير

 تا آخر پيمود ،است انصاف و عدل جامعۀ استقرار و ميھن

 شود مسيری علمبردار تواند نمی تنھائی به یئنيرو ھيچ و کند می ايجاد دوری ما بين اسريھ پخپل و ھا روی ت امروز

 برای متحدانه و شويم يکجا ھمه و ھمه بايد .است گشته ترسيم ما خود وطنی رھبران و پرولتاريا رھبران توسط که

 ! بگيريم تصميم ، خويش  ای جامعه و  مردم از عميق شناخت با زحمتکشان ھمۀ و دھقان کارگر، طبقۀ حزب ساختمان

 و سياسی-علمی سطح داشت نظر در با توان می پس باشد، طبقه بی ۀجامع ساختمان و طبقات سرنگونی ھدف اگر

بدون آمادگی ھای الزم  سرخ اسمای و سرخ ھای شعار رسيد؛ ھدف به تا کرد مبارزه مختلف طرق از جامعه فرھنگی

 ؟ کرد خواھد مداوا زمانی برھۀ اين در را دردی چه] نيدنقبلی و مردم را به سرحد پذيرش آن رسا

 و ميھن که کرد ترسيم را راھی بايد شان رسم و راهه ب گذاشتن ارج و ما انقالبی رھبران و ياران مبارزات از الھام با

 !رھانيد دردناک فاجعۀ ين ااز از را مردم

 .زنم می بوسه تان دانۀمر پيشنانی بر و فشارم می حرارت با تانرا آشنای قلم دستان

 !آموختد را انقالب و مردانگی آزادگی، درس ما برای شان خون نثار با که مبارزانی بر درود ھزاران و درود

 !انقالبی ھای نيرو تمامی يکپارچگی و وحدت سویه ب پيش به

 

 


